Pokyny k vyplnění Learning Agreement
▪

Student musí během pobytu v zahraničí získat minimálně 20 ECTS (v opačném
případě platí povinnost vrátit poměrnou část stipendia)

▪

Alespoň polovina z povinných 20 ECTS musí být získána za předměty
v ekonomické oblasti. Zapsat si ale můžete i další předměty, které vás zajímají
(např. cizí jazyky, sport apod.)

▪

Pokud byste chtěli nějaký předmět uznat formou A nebo B, tj. jako ekvivalent
předmětu, který máte ve svém studijním plánu na ESF, je třeba předem
kontaktovat garanta daného předmětu na naší fakultě, zaslat mu sylabus
daného předmětu a nechat si od něj uznání písemně schválit (postačí emailem, ve kterém garant potvrdí, že je předmět možné uznat). Souhlas garanta
(např. screenshot emailu) pak nahrajte jako přílohu k Vaší online Learning
Agreement v ISOIS.

▪

Před začátkem příslušného semestru Vám bude zadán do IS zapsán předmět
Zahraniční studijní pobyt (XPX_ZASP), na jehož základě Vám bude přidělen
Individuální studijní plán (ISP). Nárok na udělení Individuálního studijního
plánu vzniká pouze v případě, že máte splněny podmínky pro postup do
semestru, v němž studijní pobyt Erasmus+ absolvujete.

▪

ISP Vám umožňuje zapsat si předměty na ESF v kombinované formě a
studovat je během pobytu v zahraničí. Zda je možné předmět absolvovat během
studia v zahraničí a v jaké formě je ale vždy o vzájemné domluvě s garantem
daného předmětu.

▪

ISP také umožňuje ukončovat předměty na ESF i mimo zkouškové období.
Toto je ale možné jen za souhlasu a po domluvě s garantem daného předmětu
na ESF.

▪

Individuální studijní plán Vám zůstává až do prvního dne zkouškového období
následujícího po semestru výjezdu, tj. pro pobyty v podzimním semestru do
začátku jarního zkouškového období a pro pobyty na jaře do začátku
zkouškového období v podzimním semestru.
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▪

Learning Agreement všem vyjíždějícím studentům schvaluje a podepisuje paní
proděkanka pro internacionalizaci a oborová koordinátorka Ing. Monika Jandová,
Ph.D., proto ji vždy uvádějte jako Departmental Coordinator.

V případě dotazů se prosím obracejte na koordinátorku pro mezinárodní programy
Ing. Danu Staňkovou (dana.stankova@econ.muni.cz).
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